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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A SELEÇÃO DE ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL A 
INTEGRAR O CONSELHO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL – COEPIR. 

 
 
 
A Coordenadora Especial de Políticas para a Promoção da igualdade Racial da Secretaria de 
Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos – CEPPIR/SPS, no uso de suas 
atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados a seguinte retificação ao 
Edital supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas: 
 
 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 33.510 de 16 de março de 2020, que decreta situação 
de emergência em saúde e dispõe sobre medidas para enfrentamento e contenção da infecção 
humana pelo Coronavírus (COVID-19) e o Decreto nº 33.519 de 19 de março de 2020 e decretos 
posteriores que Intensificam as Medidas para Enfrentamento da Infecção Humana pelo 
Coronavírus (COVID-19) no Ceará, bem como portaria 048/2020 que Institui o Regime de 
Teletrabalho Emergencial para os servidores e trabalhados do estado. 
 
 
3. DA PARTICIPAÇÃO 
 
ONDE LÊ- SE: 3.1.2 No ato da inscrição: b) Caso a inscrição ocorra in loco no endereço da 
CEPPIR, um servidor da referida coordenadoria poderá dar fé pública as cópias, após conferidas 
pelos originais. Caso identifique alguma irregularidade nos documentos, o (a) representante, será 
desclassificado (a);  
 
 
LEIA-SE: 3.1.2 No ato da inscrição: O envio da documentação será dirigido à Coordenadoria 
Especial de Políticas para a Promoção da igualdade Racial – Secretaria de Proteção Social, 
Justiça, Mulheres e Direitos Humanos – CEPPIR/SPS somente de forma virtual. Nesse sentido, as 
inscrições poderão ser realizadas exclusivamente pelo e-mail: coepirce@gmail.com no período 
de 05/02/2021 a 20/02/2021. A inscrição será em sua totalidade realizado de modo remoto.  
 
 
Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterado.  
 

 

 

Fortaleza, 04 de fevereiro de  2021.  
 
 
 

Martír Silva 
Coordenadora Especial de Políticas para a   Promoção da 
igualdade Racial da Secretaria de Proteção Social, Justiça, 
Mulheres e Direitos Humanos – CEPPIR/SPS 
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